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se zaèátkem léta pro vás mám pár dobrých zpráv. Dostali
jsme dotace na poøízení nové cisterny pro vele�ínské hasièe,
jednu od ministerstva vnitra, druhou od Jihoèeského kraje.
Prùbì�nì se sna�ím shánìt je�tì dal�í finanèní zdroje. Výbìrové
øízení na dodavatele vozu ji� bì�í.
Do konce záøí dokonèíme odstavnou plochu pro osobní vozy
na Sídli�ti u panelových domù nad Penny Marketem. Na tom
pracuje firma ERTL. Vydr�te, prosím, doèasný hluk a pra�nost
na staveni�ti, s  výsledkem budete urèitì spokojeni.  Do cca
poloviny mìsíce øíjna opravíme èást komunikace v  ulici K Mal�i
(úsek nad pøehradou), opìt za finanèní podpory ministerstva
pro místní rozvoj a Jihoèeského kraje. Bìhem léta se ve mìstì
mù�ete posadit na novì instalované  lavièky,  jejich  výbìr
je  témìø  u  konce.
  V závìru èervna jsem ve spolupráci se základní �kolou
v obøadní síni mìsta ocenil tøicet dìtí, které v  prùbìhu �kolního
roku svou pílí, talentem (nebo obojím) výbornì reprezentovaly
na�e mìsto. Jsou mezi nimi úspì�ní sportovci, nadaní hudebníci
nebo rození tahouni a organizátoøi. Rád bych upozornil na
projekt Pøíbìhy na�ich sousedù, na kterém mj. spolupracovali
tøi �áci na�í základní �koly. Cílem je zmapovat �ivotní pøíbìh

nìkterého z  pamìtníkù na pozadí historických událostí. Urèitì
se  podívejte  na  výstupy  na  webové  stránce:
https://www.pribehynasichsousedu.cz/.

Na èervnovém jednání zastupitelstva se zastupitelé shodli
na zavedení nového modelu financování nìkterých sociálních
slu�eb. Poslední ètvrtletní leto�ního roku bude peèovatelská
slu�ba dotována na základì poètu tzv. úkonù (napøíklad
zaji�tìní nákupu, doná�ka jídla), èi doby trvání tìchto úkonù
(poskytování sociální slu�by). Tento zpùsob financování bì�í
ji� nìkolik let úspì�nì v  Kaplici, ale i v jiných jihoèeských
mìstech. Slibujeme si od toho zejména narovnání dotaèních
podmínek pro v�echny poskytovatele stejné sociální slu�by.
Pozitiva by mìli pocítit zejména klienti tìchto slu�eb. Díky
zastupitelùm, �e tento typ financování podpoøili.

Ne v�echny zprávy jsou ale dobré. K urèitému selhání
do�lo u rekonstrukce místních komunikací v Chodèi a u
hasièárny. Zjistili jsme, �e stavební firma, která rekonstrukci
realizovala, nìkteré práce vùbec neprovedla, ale pøesto je
mìstu naúètovala a nechala mìsto proplatit. O v�em byli
informováni zastupitelé, situaci ji� øe�ím s  právníkem.
  Nejvíce mne na této situaci mrzí, �e jsem dùvìøoval
nìkterým spolupracovníkùm. Èlovìk se zkrátka poøád uèí.

Pøeji pìkné léto v�em!                    Petr Vágner, starosta
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Vá�ení ètenáøi. Èerven ubìhl neuvìøitelnì rychle. Máme
tady léto a s ním èas dovolených a prázdnin. Zklidnìného
období chceme vyu�ít na vybudování parkovací plochy na
Sídli�ti, k opravì ulice K Mal�i a opravám komunikací ve
Vele�ínì i osadách. Na na�í ÈOV probìhnou plánované opravy
a údr�ba. Tady se v�dy èeká na dobu, kdy je nejménì srá�ek.
O prázdninách bude také dokonèena oprava niky ve høbitovní
zdi.

Usilovnì pracujeme i na Územní studii lokality bývalého
ZD Na Humnech. Lokalita je pomìrnì slo�itá a skrývá pomìrnì
dost pøekvapení (staré sítì, stavby na cizích pozemcích�).
Hodnì lidí se ptá na postup rekonstrukce �Kozákova� mostu.
Poèáteèní zdr�ení firma dohnala a z technického hlediska je

to velice zajímavá práce. Obdiv dne�ních stavitelù si vyslou�il
beton pou�itý pøi stavbì mostu, je to opravdu kvalita. Na
prùbìh stavby dohlí�í pracovníci PVL, stavbì nesmí nic padat
do pøehrady, musí mít nata�ené norné stìny pro pøípad
nìjakého úniku olejù, paliv.., v�ichni se ale sna�í.

Dálnice R3 u Skøidel. Autoøi projektu uznali pøipomínky
mìsta, vlastníkù i hospodáøù jako oprávnìné a pøepracovávají
projekt odvodnìní. Tady patøí i podìkování SÚS Èeský Krumlov,
která umo�ní vyu�ití jejich nové stokové sítì. Pro zajímavost,
Skøidla jsou jediné místo v  na�em obvodu, která bývají
posti�ena pøi vydatných srá�kách zaplavením. Ka�dá voda,
která se podaøí od osady odklonit nám pomù�e.

Koutek z  pøírody: Modøíny na Sídli�ti � rada mìsta vzala
na vìdomí posudek zdravotního stavu stromù a nepodala
�ádost o jejich pokácení. Budeme hledat cesty k  øe�ení pøi
inventarizaci zelenì a plánu obnovy.
Èápi na Vele�ínském Nádra�í budou mít mo�ná v  dobì vydání

zpravodaje u� mladé. Na hnízdì mají tøi vejce.
Hnízdo nad Hou�vákemtady to vypadá na léto bez mláïat.

Starý samec loni uhynul po srá�ce s  automobilem (mláïata
dokrmil  i s    jednou nohou). Mo�ná se nový pár nìjak
nepohodl�?? Pro zájemce na www.cso.cz v  infocentru lze
najít mapy èapích hnízd po celé republice.

Srnèata: rada mìsta odsouhlasila pøíspìvek do veøejné
sbírky spolku Stop seèení srnèat, na nákup dal�ího dronu
s termovizí. Pro zájemce o informace www. stopsecenisrncat.cz
Výzva: pokud máte nìjaký podnìt pro opravu výtluku na

komunikaci, chodníku, kanálu, informujte buï pracovníky
z  na�í pracovní skupiny, strá�níky MP nebo mì. Seznam oprav
lze je�tì doplnit, sehnat firmu na jejich realizaci není snadné.

V�em krásné léto, dlouhé prázdniny, sluneènou dovolenou
a hlavnì pevné zdraví.

Jirka Rù�ièka,místostarosta
739026248,ruzicka@velesin.cz

 Na závìr jako v�dy nìkolik kontaktù pro pøípad potøeby:
MP Vele�ín � 736  600  799

pøedák prac. skupiny � 603 537 754

Vyzýváme  v�echny  obèany  a  vlastníky
nemovitých vìcí, kteøí z  nìjakého dùvodu je�tì
neuhradili místní poplatek za obecní systém
odpadového hospodáøství, aby tak neprodlenì
uèinili, nebo� splatnost tohoto poplatku byla 30. 06. 2022.

Poplatníkem uvedeného poplatku je
 a) fyzická osoba pøihlá�ená k  trvalému pobytu v  katastru
mìsta Vele�ín
 b) vlastník nemovité vìci zahrnující byt, rodinný dùm nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci, která je umístìna na území
obce a ve které není pøihlá�ena �ádná fyzická osoba k  trvalému
pobytu. Poplatníkem je jak fyzická, tak i právnická osoba.
Neuhrazené poplatky správce poplatku vymìøí platebním
výmìrem nebo hromadným pøedpisným seznamem. Vèas
nezaplacené poplatky mù�e správce poplatku zvý�it a� na
trojnásobek.

Poplatek ve vý�i 840 Kè/osoba/rok mù�ete uhradit osobnì
na MìÚ Vele�ín nebo pøevodem na úèet è. 582481309/0800
(VS je slo�en z  è. p. a èíslovky 4 � napø. è. p. 251 bude mít
VS 2514, do poznámky pro pøíjemce uveïte jméno poplatníka).
V  pøípadì nejasností kontaktujte paní �ímovou �

tel.: 380  331  680, email: simova@velesin.cz.

 panu starostovi ing. Petru Vágnerovi za blahopøání
ke kulatým narozeninám. Také dìkuji za milou náv�tìvu
a pøedání dárku paní Amchové a paní Sumerauerové.
Podìkování za pøání patøí té� odborové organizaci Jihostroje.

                  �ustrová Anna

 dìkuji panu starostovi Ing. Petru Vágnerovi za
krásné blahopøání k mým 75. narozeninám a  za milou náv�tìvu
a pøedání dárku a krásných rù�í paní Zdeòce Papírové, Maru�ce
Amchové a Maru�ce Uretschlägerové.

                Daniela Machová

 panu starostovi za blahopøání k  mým narozeninám
a paní Sumerauerové a paní Amchové za milou náv�tìvu
a pøedání dárku.                  Milan Kavalír

panu starostovi Ing. Petru Vágnerovi za blahopøání
k  mým narozeninám. Té� dìkuji paní Sumerauerové za
pøedání dárku.                Marta Rouhová

MìÚ za blahopøání a dárek k  mým narozeninám.
Paní Papírové a Uretschlägerové za pøedání dárku a milou
náv�tìvu.             �mídová

 místním hasièùm
za nìkolikanásobnou pomoc pøi cestách k  zubnímu lékaøi.
Pomoc byla dùle�itá vzhledem k  mému zdravotnímu stavu.

                   Dìkuji  Josef �átava
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 panu starostovi ing. Vágnerovi za blahopøání
k narozeninám a zástupkyním mìstského úøadu za pøedání
dárku.                             Karel Molta�

za pøání k narozeninám panu starostovi ing. Petru
Vágnerovi a za milou náv�tìvu a pøedání dárku paní Papírové
a paní Uretschlägerové. Dìkuji také odborové organizaci
Jihostroje za ka�doroèní pøání.
                     Bo�ena Sekyrová

dìkuji vele�ínským hasièùm za rychlou a odbornou
první pomoc mojí �enì, která se dusila. Tím jí zachránili
�ivot.                          Karel Dichtl

Leto�ní program ke Dni dìtí pøipravily sportovní kluby ve
spolupráci s  KIC mìsta Vele�ín tro�ku jinak. Nejvíce disciplín
probíhalo za budovou kina a zde také vystupoval v  prùbìhu
odpoledne se svými ukázkami �irák. Dal�í stanovi�tì mìli
hasièi pod po�tou a tøetím stanovi�tìm byla Sportovní hala
Jihostroje, kde mìl rùzné disciplíny  pøipraven oddíl stolního
tenisu.
Chtìla bych podìkovat za spolupráci s organizací Milanovi

Proke�ovi a v�em vedoucím klubù a spolkù, které se zúèastnily.
Oddíly byly kreativní a pokud bylo potøeba, na�ly jiný zpùsob,
jak dìti zabavit.

A  nakonec  tro�ku
èísel.  Vydali  jsme
181  startovacích
kartièek. To zname
ná,  �e  disciplíny
plnilo  181  dìtí.
Dal�ími  úèastníky
byli  rodinní pøíslu
�níci  a  malé  dìti,
které je�tì soutì�it
nemohly.  Mìsto
Vele�ín  pøispìlo
èástkou 5000, Kè a
za ty jsme nakoupili
sladké ceny a 150 ks
buøtù,  které  jsme
dìtem  na  místì
opékali. KIC mìsta
Vele�ín pøispìlo také
na  ceny  èástkou
1000, Kè a podì
kování  patøí  i
sponzorùm ÈEVAK
a.s.,  Odpady  JIH
spol. s r.o. a ASEKOL.

V�ichni darovali pro dìti hodnotné ceny.
A co øíci na závìr? Vy�lo pøíjemné poèasí, dìti se pro�ly

po Vele�ínì, splnily úkoly na deseti stanovi�tích, mohly se
zastavit u stánku se
zmrzlinou a nakonec
si  daly  pití  a  ope
èeného buøta.
A dospìláci? Kdo

chtìl, dal si v  Relaxu
pití, posadil se venku
a  jenom  sledoval
hem�ení dìtí. Prostì
pøíjemnì  strávené
odpoledne.  Je�tì
jednou dìkuji v�em,
kteøí pomohli s organizací.

Hanka Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín

Festival se konal v  sobotu 11.6. 2022 na námìstí. Letos
jsme koneènì mohli navázat na tradici vìt�ích akcí a program
mohl probíhat na dvou pódiích.

Zorganizovat akci takového rozsahu není nic jednoduchého
a vy�aduje to hodnì èasu. Musí se doladit a sladit nejmen�í
podrobnosti. Celý festival organizují pracovníci KIC mìsta
Vele�ín, ale neobe�li by se bez pomoci dal�ích dobrovolníkù.
Nejdùle�itìj�í je dodr�ování èasového harmonogramu. Program
na malém pódiu si organizuji sama, ale na velké stage u� v�e
svìøuji do rukou zku�enìj�ích.  Dìkuji proto Karlovi Krejèímu
ml. a Jardovi Bartizalovi st., kteøí se postarali o hladký prùbìh
veèerních a noèních koncertù. Dìkuji také v�em svým
kolegyním a brigádnicím za  18 hodinovou pracovní smìnu.
Dìkuji hasièùm ze Skøidel i vele�ínské jednotky, kteøí zaji��ovali
po celý den po�ární dozor. A myslím si, �e zvlá�tì pøi vystoupení
skupiny SEVEN, kdy se ohnì chrlily i z  kytar, si na�i hasièi
opravdu �u�ili� . Podìkování patøí i pracovní èetì mìsta, která
postavila pódium, taneèní parket a nakonec i lavice a stoly a
zase v�e slo�ila a uklidila. Dìkuji i svému man�elovi Jirkovi
Rù�ièkovi, který se postaral o ve�keré elektrické rozvody pro
zvukaøe a stánky a zaji��oval nám po celý den technické
zázemí. Aè se to nezdá, tak právì elektrika je pøi takovýchto
akcích velkým problémem. Proto dìkuji i vedení ZD Netøebice,
kteøí nám umo�òují pøipojení na jejich rozvadìè.

Dìkuji také mìstskému strá�níkovi, který pøedem zajistil
uvolnìní námìstí a parkovi�tì, na kterých mohly být umístìny
stánky a dal�í atrakce. Dìkuji také v�em obyvatelùm v  okolí
námìstí, �e vydr�eli celodenní a veèerní ruch a v�e probìhlo
bez vìt�ích problémù.

Foto. Vendula Brtová
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SO�  Vele�ín  se
zúèastnila  interaktivní
výstavy Dobrodru�ství s
technikou 2022. Zájem
byl pøedev�ím o virtuální
realitu
Virtuální realita dìti

láká.  Na  akci
Dobrodru�ství s  techni
kou  2022  si  ji  na
stanovi�ti Støední odborné �koly strojní a elektrotechnické
Vele�ín vyzkou�elo velké mno�ství náv�tìvníkù, a to i tìch
nejmen�ích. Zájem byl ale i o dal�í aktivity, které �kola na
interaktivní výstavì nabízela.

�Moc nás tì�í, jakou pozornost dìti na�emu stanovi�ti
vìnovaly. �e nejvìt�í zájem bude o virtuální realitu, jsme
pøedpokládali,� usmívá se øeditel �koly Milan Timko. �Celkovì
si ale myslím, �e jsme zanechali dobrý dojem, a vìøím, �e se
v  pøí�tích letech s  nìkterými
náv�tìvníky  znovu  potkáme,
minimálnì alespoò na na�ich dnech
otevøených dveøí. Bylo vidìt, �e je
zaujalo, jak moderní �kolou jsme."
Se  v�ím,  co  �kola  na  akci
prezentovala, se její �áci bì�nì
setkávají ve výuce. Kromì zmínìné
virtuální reality je øeè napøíklad o
robotech,  online  hardwarové
stavebnici, elektrostavebnicích,
3D my�i èi robotické ruce.

Nepøehlédnutelný  byl  také
holografický projektor, na kterém
bylo mimo jiné vidìt logo �koly,
je�  je  výsledkem  studentské
práce.   �Jedná se o novinku, dal�í zajímavou technologii,
kterou na �kole máme. Celkovì do vybavení neustále
investujeme, reagujeme na aktuální trendy. Momentálnì
tøeba dokonèujeme práce na nové uèebnì virtuální reality,
která bude od pøí�tího �kolního roku v  plném provozu,� dodává
Milan Timko.

Interaktivní výstava
Dobrodru�ství  s
technikou  2022  se
konala ve  støedu 22.
èervna  na  Výstavi�ti
Èeské  Budìjovice.
�Vzhledem k  na�emu
technickému zamìøení,
se bezesporu jedná o
skvìlý zpùsob, jak se
prezentovat  poten
ciálním  budoucím
�ákùm. Na akci bylo také hodnì men�ích dìtí, tì�í nás, �e se
s  námi seznámily a �e si od nás tøeba odnesly fajn zá�itek,�
uzavírá øeditel �koly.

Výlet do Prahy zaèal ve støedu 18. 5. Jeli jme vlakem a museli
jsme pøestupovat. Bydleli jsme na ubytovnì Amfora, kde byly velmi
pohodlné palandy. Tentý� den jsme �li na prohlídku Pra�ského hradu
s  paní prùvodkyní, která byla velmi milá a hodná.
Dal�í den jsme si prohlédli Staromìstské námìstí a odpoledne jsme
�li do Národního technického muzea a na zmrzlinu do øemeslné

Spolek pøátel mìsta Vele�ína poøádá na Kantùrkovci
výstavu obrázkù zednického mistra F.Chmelíèka

zapùjèených Jihoèeským muzeem v  È.Budìjovicích.

souèasnì budou vystaveny deskové øezby dùchodce
neøezbáøe Zdeòka Korbely

Výstavy potrvají od 1.7. do 28.9.2022
zahájení 1. èervence v 18 hodin

2. a� 6. 7. otevøeno 14 a� 17 hodin, pozdìji po domluvì
v infocentru na námìstí J.V.Kamarýta.

Podìkovat chci i pekaøkám a pekaøùm ze Spolku pøátel
mìsta Vele�ín, kteøí celou noc pøed slavností pekli chleba
a dal�í dobroty na Kantùrkovci. A jako ka�dý rok bylo peèivo
rychle vyprodané. Na dal�í �várku� si musíme poèkat buï na
záøijovou pou� nebo na Svatováclavské peèení.

Kdy� polo�íte jakémukoliv poøadateli venkovních akcí
otázku, co je na ka�dé takové akci nejdùle�itìj�í, ka�dý vám
odpoví, �e poèasí a ochotní lidé, kteøí vám pomù�ou. Poèasí
bylo letos �luxusní� a ochotných lidí máme na�tìstí kolem
sebe zatím dostatek.

Je�tì jednou díky v�em a tøeba zase za rok.
Hanka Rù�ièková, øeditelka KIC mìsta Vele�ín
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zmrzl inárny
Créme  de  la
C r é m e ,
zmrzliny byly
výborné.  Já
jsem  ochut
nala  pouze
ovocné  sor
bety.  Den
jsme skonèili
zábavnou hrou
Terasa v  Diva
dle v  Celetné.
Velmi jsem se
zasmála a po
bavila.
Poslední  den
jsme nav�tívili

Muzeum Karla Zemana (muzeum animovaného filmu) u Karlova
mostu, kde jsme vytvoøili se tøídou spousty fotek a vlastních krátkých
filmù. Odtud jsme se pøesunuli k  Vltavì, plavba lodí byla velmi
uklidòující a rychle utekla. Pøesunuli jsme se na Václavské námìstí
a  v  pátek 20. 5. odpoledne jsme nasedli na vlak a jeli domù.

Aneta �áková a Pavlína Blumtrittová

  Na �kolním výletì jsme nav�tívili nespoèet historických památek.
Zaujaly mne v�echny, ale Pra�ský hrad a katedrála sv. Víta se mi
líbily nejvíce. Katedrála mì zaujala architekturou, ale i  velikostí.
Muselo být tì�ké tak velkou stavbu postavit a pozdìji i dotvoøit.
Katedrála má krásná barevná okna a klenby.    Vít �tudlar

  Nejvíce se mi líbila plavba po Vltavì, u�ívala jsem si to, byla
mo�nost být venku nahoøe, nebo dole ve stínu, kam jsem pøe�la i já,
proto�e nahoøe bylo opravdu horko. Samozøejmì se mi moc líbilo
divadlo, bylo ú�asné, vtipné, v  Muzeu Karla Zemana se mi líbily
èernobílé filmy i barevné pohádky, Karlùv most je krásný sám o sobì,
� A co bylo úplnì nejlep�í � zmrzlina! Mohli jsme si vybrat dva druhy,
já jsem si vybrala jahodu a malinu, byla to mòamka! Celý výlet se
mi opravdu moc líbil.                        �árka Lokvencová

  Na Staromìstském námìstí jsme se mohli v�ude mo�nì podívat.
Tøeba do Paøí�ské ulice, kde se mi to moc líbilo. V  Národnì technickém
muzeu mì zaujaly staré motocykly. Na plavbì po Vltavì jsme mìli
krásný výhled na Prahu, ale z  vody. V  divadle se mi také moc líbilo
� nejen jak herci hráli, ale také jejich kostýmy, mìli jsme skvìlá místa
hned u pódia, tak�e jsem v�e sledovala zblízka.      Tereza �tindlová

  Výlet se mi velmi líbil, odnesla jsem si spoustu zá�itkù � napøíklad
si vzpomenu na veèerní procházku s  paní uèitelkou. V  divadle se mi
ze v�eho nejvíc líbil herec, který hrál man�ela �eny, která chtìla odjet.
Mìl krásné modré oèi� Obdivuji herecké výkony, proto�e byly ú�asné.
Jedna z  velmi povedených scén bylo, kdy� si paní generálová (Milena
Steinmasslová) prohlí�ela byt nabízený ke koupi. Pøi�lo mi to velmi
vtipné. V  Chrámu sv. Víta mì zaujala socha Jana Nepomuckého,
nevìdìla jsem, proè má nad hlavou 5 hvìzd, teï u� to vím. Na
Staromìstském námìstí mì na pomníku Mistra Jana Husa zaujal
nápis � Milujte se, pravdy ka�dému pøejte.    Dominika Sedláková

  Na Staromìstském námìstí se mi nejvíc líbil chrám Matky Bo�í
pøed Týnem, byli jsme se podívat uvnitø. Pøed zmrzlinárnou byla
pomìrnì dlouhá fronta, ale stálo to za to, zmrzlina byla opravdu
výborná. Ve ètvrtek veèer jsme �li do divadla, bála jsem se, �e to
bude nudné, ale nebylo! Dokonce se mi to z  celého výletu líbilo
nejvíce. Výlet se mi moc líbil, byl to ná� poslední, co� mì docela mrzí.
Ale odnesla jsem si spoustu zá�itkù.           Monika Mi�oòová

  V  Praze jsme si dávali pozor na kapsáøe, a to bylo dobøe,
spolu�ákovi chtìl jeden takový zlodìj vytrhnout batoh. Ubytování v
Amfoøe bylo nad má oèekávání � na to, �e to stojí 300 Kè na noc
(nakonec jsme platili starou cenu 250 Kè) to byla pecka. Mohli jsme
tam vaøit � já jsem dìlal kuøecí maso se salátem k  veèeøi a Dan
míchaná vajíèka k  snídani.                               Filip Schwarz

  Nejvíce se mi líbila plavba parníkem po Vltavì. Koneènì mi nebylo
horko a na parníku nebylo ani moc lidí. Moc se mi líbilo divadlo, èekal
jsem, �e to nebude vtipné, ale naopak mì to moc pobavilo a moc
jsem si to u�il.                         Daniel �vec

  V  Praze se mi líbilo hodnì vìcí, a aèkoliv tam jezdím pomìrnì
èasto, poznal jsem mnoho nových míst. Mezi ta nejlep�í místa patøil

Týnský chrám na Staromìstském námìstí a vý�ková budova V  Tower
na Pankrácké pláni nedaleko na�í ubytovny. Výlet se mi líbil také
proto, �e jsme mìli hodnì rozchodù a mohli jsme jít tam, kam jsme
chtìli.                          Michal Hovorka

  Líbila se mi veèerní Praha � vypadala asi nejlépe z  celého dne,
venku nebylo tolik lidí a v�e bylo poklidnìj�í.   Karolína �mejkalová

  Celý výlet byl opravdu skvìlý. Ubìhl velmi rychle, ráda bych se
tam vrátila. V�ichni jsme si uvìdomili, �e zbývá poslední mìsíc, kdy
jsme spolu jako tøída. V  záøí u� se spolu nesejdeme, ka�dý budeme
v  nové �kole, nové tøídì. Moje tøída mi bude opravdu chybìt.

Nikola Vykouková

  Na Pra�ském hradì mì zaujal odlitek kostry svaté Ludmily,
proto�e byla men�í ne� já, a to mì potì�ilo. Moc se mi líbilo i v
technickém muzeu, vidìl jsem tam spoustu zajímavých motorek,
aut a  jízdních kol.                      Libor Tomka

  Kdy� jsme procházeli Prahou, tak jsme potkávali stra�nì pìkná
a drahá auta, vidìl jsem Porsche, Mercedes, Ferari, Lamborgini, �

        Michal �vec

  Na výletì se mi líbilo v�echno: Pra�ský hrad � nádherná okna
a sochy, technické muzeum, Staromìstské námìstí, divadelní hra
Terasa, � Poprvé v  �ivotì jsem vidìl orloj na Staromìstském námìstí
a byl úchvatný. Zaujal mì ú�asný mechanismus, který dává do
pohybu postavy v  orloji. Divadelní hra byla nad má oèekávání zábavná.
Spali jsme v  ubytovnì DDM Praha 4 Amfora a ubytování bylo lep�í,
ne� jsem èekal. Nebyli jsme jenom na památkách, taky jsme si
potøebovali koupit jídlo � byli jsme ve 3 nákupních centrech � Arkády
Pankrác, Centrum Stromovka a úplnì nejvìt�í v  mém �ivotì bylo
Paladium na námìstí Republiky. Byl to nejlep�í výlet s  na�í tøídou.

                  Tomá� Pokorný

  Na tøídenním pobytu v  Praze se mi nejvíce líbily rozchody, proto�e
jsme mohli dìlat to, co nás baví. Já jsem tøeba nav�tívila Svìt medúz,
kde se mi opravdu líbilo. Dozvìdìla jsem se i nìkolik zajímavých
informací � �e medúzy mohou být i nesmrtelné. Ale aby to nevyznìlo,
�e jsem si celý program neu�ila, tak mì opravdu zaujalo Muzeum
Karla Zemana, kde jsem si zahrála v  krátkém filmu na barona Prá�ila.
V  muzeu mì také zaujal koutek o pravìku. Mohla jsem si potì�kat
dinosauøí vejce. Na Staromìstském námìstí jsme nemohli najít místo
popravy 27 èeských pánù z  roku 1621, ale nakonec jsme byli jen
slepí. Výlet se mi líbil hlavnì proto, �e jsme koneènì opustili Jihoèeský
kraj.                                    Eva Tarabová

  Náv�tìva technického muzea mì tolik nebavila, ale potom jsme
nav�tívili Muzeum Karla Zemana a Divadlo v  Celetné, a to mì u�
bavilo více. Hlavnì mì bavilo divadlo, proto�e jsem se u toho i zasmála.
Po celou dobu pøedstavení jsem doufala, �e hlavní pøedstavitelka
doopravdy neodejde s  jiným. Ale nejvíce se mi asi líbily rozchody a
být na pokojích, kde jsme poslouchali písnièky, zpívali a  tanèili na
nì.                         Tereza Leebová

  Líbilo se mi v  technickém muzeu, proto�e jsem si tam mohl
prohlédnout letadla, dokonce tam mìli i stará kola, která byla za
na�ich babièek a dìdeèkù, a stará auta. V  divadle se mi líbila jedna
postava � ten mu� se poøád sna�il skoèit z  terasy kvùli �enì, která
ho nechtìla. Taky plavba po Vltavì byla pøekrásná.

            Franti�ek Drgoòa

  Jeli jsme s  celou tøídou 9. B na tøi dny do Prahy, nejvíce se nám
líbila plavba na lodi po Vltavì. Dìkujeme za mo�nost poznat Prahu
a nezapomenutelné dojmy.

Anhelina a Yehor Kuznetsovi, Valerii Khyznia
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V  Domovì pro seniory Kaplice byl kvìten odmìnou za
dlouholetou práci s  projektem mezigeneraèní spolupráce.
10.kvìtna do�lo k  pøedání certifikátu �Mezigeneraènì
spolupracujeme� od spoleènosti Mezi námi, o.p.s.

Dal�ím milníkem v  koncepèní èinnosti domova je získání
certifikace biografické péèe. Na konci kvìtna se u nás v
Domovì  setkaly  tzv.  projektové  domy,  kde  pracují  s
biografickou péèí. Prezentací své práce jsme udìlali první krok
k získání certifikátu, pøedání probìhne na konferenci v  Praze
12. 12. 2022, kde budeme prezentovat pøíklady dobré praxe
a dosa�ené výsledky.
V  domovì jsme se v  kvìtnu také skvìle bavili. Díky

podpoøe Je�í�kových vnouèat v  podobì paní Pavly Opekarové
a paní JUDr. Vandy Kárové jsme mìli po del�ím èase mo�nost

Dne 9.6.2022 probìhl v kinì Jarní koncert �kolních sborù
Ko�ata a Rolnièky. Dopoledne pro �áky Z� a veèer pro �irokou
veøejnost. (foto David Beran)

shlédnout divadelní pøedstavení Fimfárum. Nezapomenutelné
pøíbìhy Barky, Tøí sester a Nebojsy nás pobavili nejen
dokonalým námìtem pana Wericha, ale i zpracováním
divadelníkù Èeskokrumlovské scény.

Dal�í krásné odpoledne jsme mìli díky Daliboru Uhlíøovi,
který na�im klientùm pøi�el ukázat jeho poøad Jihoèeské
víkendy � díky krásným zábìrùm jsme spoleènì pro�ili výlety
do mnoha jihoèeských koutù.        Autor: Michaela Jaro�ová

Dìti a senioøi � dvì nejohro�enìj�í vìkové kategorie.
Závislé, bezbranné, ztrácející se �Obì tyto generace potøebují
pomoc  druhých,  pomoc,  bez  které  jsou  je�tì  více
zranitelnìj�í�Dìti
jsou fyzicky i psy
chicky je�tì nezra
lé a zcela závislé
na autoritì, která
je vede, formuje.
Senioøi,  jejich�
psychická i fyzická
zralost naopak ji�
upadá, jsou ztra
cení a opomíjení
v    dne�ní  pøete
chnizované dobì.
Obì  dvì  tyto
generace si pøitom mají tolik co dát! Dìti se od seniorù uèí
trpìlivosti, klidu, jejich �ivot je plný zku�eností, rad, které se
dìtem pøi objevování svìta mohou hodit. Øíká se sice, �e
zku�enost je nepøenosná, radami èlovìka neposunete, ale já
vìøím, �e si z  vyprávìní seniorù ka�dý mù�e najít to své
pouèení,  které  ho  zachrání  pøed  mo�ným
malérem�Nezapomenu na bonmot mojí babièky � �pohodu
doma v�dy dìlá hospodyòka�. A� u� v  to vìøíme, èi nikoli,
èasto  mne  vzpomínka  na  nìj  uchránila  pøed  hrozící
�man�elskou rozmí�kou�  :)  Hlavním pøínosem kontaktu dìtí
se seniory je získání respektu a úcty ke stáøí a vìdomí, �e
�ivot zaèíná a konèí. A co mohou na oplátku benjamínci pøedat
seniorùm? Umìní vidìt svìt opìt dìtskýma oèima, umìt se
radovat a nadchnout z  malièkostí. Pøi pohledu na nì se
vzpomínkami pøenést do minulosti a zavzpomínat na èasy
strávené s  jejich nejbli��ími, kteøí jsou ji� na onom svìtì�

Døíve bylo zcela bì�né, �e se tyto generace ka�dodennì
setkávaly, prarodièe pomáhaly s  výchovou dìtí, dìti se skrze
jejich nabyté zku�enosti uèily� Dnes tyto vazby bohu�el
upadají. Dne�ní mláde� je kritizovaná, �e si nevá�í starých
lidí, ale kde se to má nauèit, kdy� jim není dána pøíle�itost.
Pøejeme Vám za celý tým firmy LEDAX pohodové, sluneèné
prázdniny a èastá setkávání benjamínkù se star�í generací.
Tyto rendezvous zkrátka fungují!        Ing. Lenka Rodìjová

Kontakt: Bc. Eva Sekalová � vedoucí støediska, 725  071
958, email: eva.sekalova@ledax.cz
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Samotný pahrbek vykazuje znaèné formální podobnosti s
mohutnými valy z hradi�� v Týnì nad Vltavou � Svaté Anny
a  v Opalicích,  pøesto�e  ani
jeden z tìchto valù není zcela
jistì  datován,  je  pravdì
podobný  jejich  pùvod  ze
sklonku star�í doby bronzové,
tedy  z  období,  které  je  na
Kamenné vì�i bohatì dolo�eno.
Tato  hypotéza  vyvolala
badatelský  archeologický
výzkum.  Hlavními  cílem
badatelského výzkumu byla
absolutní  datace  vzniku
�pahrbku�  Kamenné  vì�e.
Výzkum mìl dále za cíl studium
charakteru pøípadné konstrukce
vnitøního  slo�ení  pahrbku.
Dal�ím cílem bylo vytvoøení
podrobného  digitálního
vý�kopisného a topografického
modelu lokality.
Výzkum byl cílen pøedev�ím

na zisk vzorkù z bazálních partií
pahrbku/valu  na
radiokarbonové datování. Pro
efektivnost výzkumu, ale i kvùli
minimálnímu  naru�ení
intaktních situací byla vyu�ita
doposud obna�ená sonda z roku
1976. Badatelský výzkum z
roku 2018 dolo�il, �e se jedná
o pøírodní pahrbek se skalnatým
jádrem. Po obvodu temene bylo
ji� døíve registrováno kamenné tìleso tvoøené lomovým
kamenem bez známek jakéhokoli uspoøádání. �e se jedná o
strukturu související s  lidskými aktivitami, dokazuje i silnì
propálený horizont, který je dokladem pùvodní pøítomnosti
døevìných prvkù. Datace kamenné struktury stále není prosta
problémù, nicménì na základì radiokarbonových dat lze
nejspí�e uva�ovat o jejím nejpozdìji hal�tatském stáøí (800
� 550 let pøed Kristem). Vzhledem k  prozatím archeologicky
dolo�eným aktivitám by bylo mo�né uva�ovat právì o dobì
hal�tatské èi o star�í dobì bronzové. Eneolitické stáøí zji�tìné
kamenné struktury, i pøes radiokarbonové datum uhlíku z
její báze (2580 � 2450 let pøed Kristem), se zdá být málo
pravdìpodobné kvùli  absenci soudobích analogických
konstrukcí v  regionu. Samotnou kamennou strukturu lze
patrnì pova�ovat za destrukci konstrukce zvy�ující defenzivní
pøírodního pahrbku Kamenné vì�e. Absence kuchyòského
odpadu v  podobì pravìké keramiky èi zuhelnatìlých plodin
naznaèuje, �e samotné místo pahorku nebylo v  pravìku
vyu�íváno k dlouhodobìj�ímu  sídlení. Zmìna vyu�ití nastala
ve støedovìku ve druhé polovinì 13. století, kdy bylo místo
intenzivnìji vyu�íváno. Stratigrafická poloha ne zcela poèetné
støedovìké keramiky v  povrchových vrstvách v�ak naznaèuje,
�e se jednalo a� o druhotné vyu�ití destruované pravìké
konstrukce. Vzhledem k  absenci zdiva lze pøedpokládat spí�e
lehèí  stavbu,  její�  stopy  nebyly  zatím  archeologicky
identifikovány.

Kamenná vì� se nachází v  oblasti s   men�í mírou
archeologického poznání regionu povodí øeky Mal�e. Pøesto
sama o sobì svým opakovaným osídlením, ale i dal�ími zatím
sporadickými nálezy v  okolí, naznaèuje, �e se v  minulosti
jednalo o významnou oblast mimo jiné patrnì spojenou s
nadregionální komunikací propojující oblast souèasných ji�ních

Èech s  Podunajím podél øeky Mal�e. Zdá se, �e po období
poklesù intenzity osídlení hrála opakovanì poloha Kamenné
vì�e významnou úlohu v  procesu stabilizace zdej�ího osídlení
skrze zemìdìlský pravìk (støední eneolit, star�í doba bronzová,
doba hal�tatská), ale stejnì tak na poèátku vrcholného
støedovìku. Jednoznaèné je, �e se jedná o území se znaèným
archeologickým prùzkumným potenciálem. Pøesnìj�í podobu
lokality v  jednotlivých fázích osídlení je za souèasného stavu
znalostí velmi obtí�né blí�e rekonstruovat. Nelze v�ak vylouèit,
�e pøípadný budoucí výzkum poskytne u�iteèné doklady i k
této problematice.

Byla Kamenná vì� pravìkým hradi�tìm nebo støedovìkým
hradem? O pravìké hradi�tì se s  nejvìt�í pravdìpodobností
jednalo, aèkoliv si nejsme jisti jeho pøesným stáøím, vylouèeno
není ani jeho obdobné opakované vyu�ití v  pravìku. Zvlá�tì
ve star�í dobì bronzové se dle intenzity akumulovaného
sídli�tního odpadu s  ne zcela bì�ným dokladem metalurgie
bronzu na lokalitì (nález zlomku výfuèny mìchu), ale i k
souèasným nálezùm v  jejím blízkém okolí, muselo jednat o
dùle�itý bod tehdej�ího osídlení, který významností v  rámci
svého kontextu zcela jistì pøedèil i daleko pozdìj�í vrcholnì
støedovìký objekt vybudovaný na reliktech pravìkého
opevnìní. Ten lze jen stì�í interpretovat jako hrad. Byl patrnì
jen provizorním opìrným bodem, jeho� úèel zanikl po
vybudování skuteèného hradu Vele�ín na opaèném bøehu øeky
Mal�e.

Letní dvojèíslo 7/8  2022   vydáno ve Vele�ínì dne 1. 7. 2022
Vydavatel: Kulturní a informaèní centrum mìsta Vele�ín, Dru�st. 596, 382 32,

IÈ71184198
 Internetová podoba na: www.velesin.cz, www.velesin.ois.cz,  www.kicvelesin.cz

kino@kinovelesin.cz,
Tel.: 380 331 003 + záz., Tel.+ Fax: 380 331 016

Nepro�lo jazykovou úpravou, autoøi jednotlivých èlánkù zodpovídají za obsah svých
pøíspìvkù.

  Uzávìrka Zpravodaje v�dy k 22. v mìsíci   Povoleno  MkÈR E10951     Výtisk zdarma
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Novì nás naleznete i na facebooku (i fotogalerie)
WEBOVÉ  STRÁNKY  Kulturního  a  informaèního  centra  mìsta  Vele�ín
www.kicvelesin.cz, www.infovelesin.cz

 a pøíspìvkù do Vele�ínského zpravodaje:
Kulturní a informaèní centrum mìsta Vele�ín, budova kina,
tel.: 380 331 003,  email: zpravodaj@kinovelesin.cz
Marcela �eniglová  tel.: 606 759 230

Turistický servis mikroregionu Pomal�í:  www.pomalsi.cz
 � rezervace míst:

tel:  721 375 895 ( Lenka Faltová )
Mo�nost konání rodinných oslav, veèírkù i tøídních srazù

 � rezervace vstupenek online:
program.kinovelesin.cz,
tel.:380 33 10 03 kanceláø v budovì kina
mo�nost rezervace max. 4 vstupenek z jednoho poèítaèe

 � mo�nost  poøádání komornìj�ích pøedná�ek
(øadová i stolová úprava s promítacím zaøízením)
Kontakt:     Hana Rù�ièková     tel.: 607 806 439,
Maryna �lunková   tel.: 776 025 710, email: infocentrum@velesin.cz

Bìhem �kolního roku, probíhala v oddíle �V�eobecná gymnastika
pro �kolní dìti� soutì� ve víceboji, který se skládal z  pìti disciplín.
Soutì�ilo se v pøeskoku pøes �vihadlo, sedy � lehy a døepy na èas,
skoku do dálky z  místa a v  bìhu.
Vyhodnocení v  kategoriích mlad�í a star�í dìti probìhlo v  tìlocviènì
24. kvìtna2022.

Z  celkového poètu 18 dìtí, které se zapojily do soutì�e ve víceboji,
se umístily v  kategorii mlad�í dìti na 1. místì Milu�e Augustinová,
na 2. místì Lucie �kodová a na 3. místì Ale� Charwot.

V  kategorii star�í dìti na 1. místì Michaela Hellerová, na 2. místì
Barbora Králová a na 3. místì Magdaléna Petrová.
Ve �kolním roce 2022/2023 zahájíme cvièení v  druhé polovinì záøí �
sledujte plakátování a nástìnku.
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SO� Vele�ín, U Høi�tì 527, 382  32 Vele�ín
tìlocvièna a høi�tì Z� Vele�ín, Dru�stevní 340, Vele�ín
dobok, obleèení na tréninky do tìlocvièny a ven, plavky
 pøes portál www.tajky.cz

 Ing. Milan Proke�, tel. 739  014  126, prokes.tkd@seznam.cz
POZOR! Kapacita ubytování je omezena na 50 míst.

Co to je a o co jde? Proè bych se mìl zúèastnit?
Chun Kuhn Taekwondo je ve volném pøekladu �zdravé cvièení pro
v�echny s  taekwondem�. To znamená, �e zahrnuje výuku taekwondo
technik, nácviku sebeobrany, cvièení se zbranìmi a fitness posilování.
Asociaci World Chun Kuhn Taekwondo Federation (1) zalo�il a vymyslel
jeden z  pionýrù taekwondo supreme master Kim Bok Man (*3.12.1934,
+14.8.2021) (2). Od sedmi let se zaèal uèit korejské bojové umìní,
v  �estnácti letech vstoupil do jihokorejské armády, byl tøi roky ve
válce, poté jej vy�ádal generál Choi do své 29.pì�í divize, stal se
prvním profesionálním taekwondo uèitelem, pomáhal vytvoøit
sestavytuly, které cvièíme v  taekwondo dodnes a po pøestìhování
do USA vydal knihy o bojovém umìní. Tam zároveò vstoupil do sínì
slávy bojových sportù. Nìkolikrát nav�tívil a cvièil v  Èeské republice.
Kim Bok Man zemøel loni 14.srpna a patøí právem mezi legendy
a pionýry taekwondo.

Jeho prvním �ákem je grand master Brad Shipp (3), který pod
vedením s.m. Kim Bok Mana cvièil po dobu tøiceti let. V  souèasné

dobì je prezidentem World Chun Kuhn
Taekwondo a je dr�itelem 9.danu.
Kromì jiného se je�tì vìnuje Jiu Jitsu.
Právì on povede vìt�inu tréninkù,
které zaènou v  nedìli 17.7. odpoledne
a skonèí 20.7. odpoledne. Tréninky
budou probíhat dopoledne a odpoledne
po dvou hodinách. Budou zamìøeny
na  techniky  taekwondo,
nìkolikanásobné bloky a kopy, nové
kombinace,  výuku  sebeobrany
v propracovaném systému s.m. Kima,
cvièení  se  zbranìmi.  Budete  mít
mo�nost nauèit se nové sestavy s
no�em, dvìma no�i, tyèí (krátkou

i dlouhou), nunèaki, meèem. Nebude chybìt ani klasické fitness
posilování, které g.m. Shipp provozuje ve svém gymu v  Roselandu.
  Hned v  nedìli bude pøítomen natáèecí televizní �táb, který pro
Vás poøídí, díky své nové technice, nezapomenutelné zábìry. Poslední
støedeèní den bude pøítomen moderátor rádia Faktor, který bude
v �ivém vstupu popisovat na�e cvièení. Ka�dý veèer je pøipraven
diskuzní a kulturní program s  hosty a povídání nejen o s.m. Kimovi.

Kdo povede tréninky a s kým budete mít mo�nost zacvièit si?
1.  Grandmaster Brad Shipp � 9.dan
2.  Grandmaster Raymond Saint � 8.dan
3.  Master Michel El � 7.dan
4.  Cody Capizano � 4.dan
5.  Justin Capizano � 3.dan
6.  Valerie Genis � 3.dan
    Na kempu bude mo�nost zakoupit nìkterou z knih napsaných
s.m. Kim Bok Manem.
Konkrétnì: Chun Kuhn Taekwondo (2021), Taekwondo 19552015
(2015), Chun Kuhn Do (2002).

V  rámci SUMMER CAMPU bude mo�nost si v  pondìlí 18.7. a ve
støedu 20.7. od 16:30 do 18:00 hodin v  sále kina zacvièit pod vedením
fitness trenéra CMA Brada Shippa. Tréninky budou ve stylu fitness,
posilování a streèinku. Tímto zveme �irokou veøejnost si pøímo zacvièit
nebo naèerpat inspiraci s  na�imi hosty z  USA. Úèast na�ich TKD
Fitness Ladie�s povinná :D :D

Koncem kvìtna se ve Vimperku konal turnaj pro nejmlad�í �actvo,
kam jsme jeli se 4 dìtmi. Martínek Hanzalík postoupil ze své skupiny,
a tak má dobré body pro dal�í turnaje. Zbynìk Bendl získal sportovní
zku�enost, a dìvèata vybojovala medaile v  kole útìchy: Elen
Kalivodová 2.místo a Nela Kandìrová 3.místo.

Ve støedu 1.6. jsme ve Sportovní hale Jihostroj
bìhem dìtského dne ukázali  dìtem i rodièùm jak funguje robot pro
stolní tenis. V�em se líbilo, jak pøesnì støílí pingpongové míèky tam,
kam jsme chtìli, a podle  nastavené rychlosti. Pak dìti posbíraly
míèky speciálními sbìraèi, aby robota znovu �nakrmily�. Nejmen�ím
náv�tìvníkùm se líbily bublifuky, házení krou�kù, malování na tabuli.
Star�í si zajezdili s  autíèkem na dálkové ovládání mezi ku�elkami.
A proto�e slavíme 20 let oddílu, tak jsme dìtem dávali i krásné balónky,
z  kterých mìly nejvìt�í radost.

  V úterý 14.6. pøi�ly dìti malièko nervózní,
proto�e nebyl bì�ný trénink, ale oddílový turnaj. Z  kamarádù byli
najednou soupeøi a ka�dý míèek byl velmi dùle�itý. Hráèi si ovìøili,
jak se za pùlroku zlep�ili.
Taky  si  vyzkou�eli  roli
rozhodèího,  kdy  stav hry
ukazovali na poèitadle. Vítìzi
ze  3  kategorií  jsou:  v
nejmlad�í � Zbynìk Bendl;
v    prostøední  �  Antonín
Sýkora; v  nejstar�í � Jan
Vojèe.  Na  konec  jsme  si
v�ichni smlsli na kremrolkách
a  vìneècích,  které  jsem
upekla, aby ná� turnaj byl
opìt sladkým rozlouèením
pøed prázdninami.

Skvìlé léto plné krásných
zá�itkù pøeje D. Javoøíková

C v i è í m e
v  tìlocviènì Z� a
p r o c v i è u j e m e
v�eobecnou zdatnost
a obratnost, základy
atletiky,  gymna
stické cviky, cvièení
na náøadí a zdravotní
cvièení.

Pou�íváme rùzné cvièební pomùcky, jako jsou �vihadla, míèe,
overbally, obruèe, tenisáky, padák, malou trampolínu, �plhací sí�
apod. Druh cvièení se pøizpùsobuje vìku dìtí. Souèástí cvièení jsou
i rùzné hry a soutì�e.

Fotografie z  pøidru�ených akcí jako je Mikulá�, masopust, výlet
a ostatní èinnost je mo�né si prohlédnout NA NÁSTÌNCE SK ASPV
NAPROTI AUTOBUSOVÉMU NÁDRA�Í !!!

Za SK ASPV cvièitelky Jana Voráèková a Monika Votíková
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Aktuální  informace  na  webových  stránkách  mìsta

 otevírací doba  od 1. 3. Do 31. 10. 2022
Pro obèany mìsta Vele�ín a okolních obcí, které mají mo�nost
ukládat odpad (Besednice, Loèenice, Øímov, Mojné, Zubèice,
Zvíkov) je upravena provozní doba:
pondìlí a� ètvrtek                12:00 � 17:00
pátek                         10:00 � 17:00
sobota                          8:00 � 13:00

V pøípadì výkupu odpadu (�elezo, barevné kovy, baterie)
nebo ulo�ení odpadu pro podnikatele a ostatní subjektyje
provozní doba od 1.3. Do 31. 10. 2022

pondìlí a� pátek                      7:00 � 17:00
sobota                 8:00 � 13:00

Pavel Peroutka, odpadový hospodáø, tel. 725 785 422,
pavel.peroutka@email.cz

Oznamujeme obèanùm, kteøí vyu�ívají nádoby na bioodpad,
�e v  období od bøezna 2022 do øíjna 2022 budou nádoby
svá�eny dle uvedeného harmonogramu:

 Výjimka bude v  øíjnu, kdy probìhne
svoz ve ètvrtek 27. 10. 2022.

 do restaurace �U Koòské
dráhy�  v  Holkovì  na

. V pøípadì zájmu se ozvìte
na tel. 721 562 489, 607 600 608 nebo
infoholkov@gmail.com.

165/70 R 16 �
nové na discích (Felicie)

Tel.: 723  172 707

  ke  koupi  èi  pronájmu
ve Vele�ínì a okolí.

Dìkuji za nabídku na tel.: 739  971 981
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